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RESUMO: O presente trabalho tem por escopo analisar a discriminação estética em face da mulher 
no ambiente de trabalho. A conduta desrespeitosa do empregador, por discriminar sua funcionaria em 
decorrência da aparência física configura numa ofensa a sua integridade, causando a violação dos 

princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não discriminação. A atitude 
diferenciada e injusta do empregador tipifica a sua ilicitude, e sob a égide do amparo legal é possível 
promover a responsabilização deste, mediante a indenização por danos morais. Os direitos femininos 

nas relações de trabalho devem ser respeitados para que a mulher possa cumprir suas atribuições de 
forma digna.  

Palavras-chaves: mulher, discriminação, trabalho, direito, dignidade 

 
ABSTRACT: The present study aims to analyze the aesthetic discrimination against women in the 
work environment. Disrespectful conduct of the employer, by discriminating against his official due to 

physical appearance, constitutes a breach of his integrity, causing violation of the principles of human 
dignity, equality and non-discrimination. The differentiated and unfair attitude of the employer typifies 
its illegality, and under the aegis of legal protection it is possible to promote its liability, through 

indemnification for moral damages. Women's rights in labor relations must be respected so that 
women can discharge their duties in a dignified manner. 
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INTRODUÇÃO 

 

A beleza tornou-se um requisito importante para que as mulheres sejam 

contratadas ou possam continuar em seus empregos. As empresas exigem que elas 

sigam um padrão estético, que estejam sempre bonitas, não importando se esta 

premissa inferiorize sua condição feminina. Os empregadores são influenciados pela 

mídia social, que preconizam a necessidade de expor mulheres exuberantes no 

ambiente de trabalho, bem como pela persuasão cultural das relações sociais.   

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a situação da mulher no 

ambiente de trabalho, em face da postura discriminatória do empregador por razões 
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estéticas, que se utiliza do seu poder de comando para agir de maneira arbitrária e 

preconceituosa, violando os direitos individuais e coletivos de sua funcionária 

Primeiramente, será realizada uma abordagem quanto ao aspecto 

conceitual da discriminação estética, bem como elencar alguns fatores relevantes 

que condicionam a discriminação feminina no ambiente de trabalho, em virtude da 

imposição de padrões de beleza, estipulados pelas empresas contratantes. 

Em seguida, serão observados a aplicação dos princípios constitucionais 

da dignidade da pessoa humana, igualdade e não discriminação que possuem 

relevância no âmbito laboral, por atuarem como dispositivos protetores aos direitos 

fundamentais e também os direitos do trabalho feminino, que visam o combate a 

comportamentos discriminatórios. 

Posteriormente, será explanado as limitações do poder diretivo do 

empregador, assim como as consequências emocionais e psicológicas advindas da 

discriminação pela aparência física e, por último, a possibilidade da 

responsabilização em face do empregador diante sua conduta discriminatória, com a 

exposição de jurisprudências sobre a reparação por dano moral a favor das 

funcionárias que foram discriminadas enquanto executavam suas funções laborais. 

A metodologia utilizada como fonte de pesquisa teve por embasamento 

consulta a livros sobre discriminação estética, de direito constitucional, de direito do 

trabalho, dicionários, assim como o estudo de artigos científicos que retratassem a 

respeito do referido tema. Foi também realizado uma análise de dois julgados que 

versavam sobre a reparação de danos em decorrência de fator estético. 

A discussão quanto ao tema proposto vem para analisar a importância da 

mulher ter seus direitos respeitados no ambiente de trabalho, visto que a aparência 

não deve ser analisada como único requisito para sua admissibilidade, tampouco um 

fator condicionante para avaliar sua capacidade de exercer suas funções laborais ou 

mantê-la no cargo que ocupa. A beleza, que segue imposição social de padrões 

estéticos, não pode determinar a qualificação profissional da mulher. 

1 A DISCRIMINAÇÃO ESTÉTICA FEMININA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu art. 5°, caput, preceitua 

que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”, 

situação bem divergente da realidade, onde a discriminação é aplicada em virtude 
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da cor, raça, gênero, idade, sem qualquer consideração às leis, aos valores 

pessoais do indivíduo e a sua integridade. 

O ato de discriminar, segundo a definição de Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira (2004, p. 686), origina-se do termo latino discriminare, e significa diferenciar, 

distinguir, estabelecer diferença. Conforme explica Maria Luiza Coutinho (2003), 

discriminar significa promover tratamento desigual a um indivíduo ou determinado 

grupo, em virtude de atributos pessoais, culturais, financeiros ou religiosos. 

Dentre as razões ensejadoras da discriminação, Alice Monteiro de Barros 

(2016) elenca: a antipatia e a ignorância, frutos do desconhecimento da veracidade 

dos fatos, o temor à concorrência aos empregos e a contratação de pessoas que 

com suas características pessoais possam causar a diminuição de salários e 

deterioração de suas condições; a intolerância, em face de pessoas que professam 

religiões diferentes, bem como, em virtude de fatores psicossocial, educacional ou 

econômico. 

Quanto as formas de manifestação da discriminação, convém mencionar 

o posicionamento de Maria Luiza Pinheiro Coutinho, que sustenta a ideia que a 

discriminação pode manifestar-se direta e indiretamente: 

 

[...]ocorre quando o tratamento desigual é fundado em critérios proibidos 
como o sexo, a cor, a religião, a origem, ou seja, todas aquelas razões 

apontadas no ordenamento jurídico, exigindo-se como prova do ato 
discriminatório a intenção de discriminar do autor [...]  Já a forma indireta 
da discriminação no tratamento formalmente igual, mas que produz efeitos 

diversos em desfavor de determinados indivíduos ou grupo (2003, p.  22-
23).  

 

Sobre isso, confirma Renata Cristina da Silva Nunes (2016) que a 

discriminação direta está associada ao emprego de recursos que se diferenciam das 

proibitórias, enquanto que, a indireta é discriminatória de maneira imperceptível, no 

entanto, as desigualdades surgem à medida em que há distinções entre pessoas 

com características semelhantes. 

Insta enaltecer, que é possível apresentar outra classificação para a 

discriminação, que em conformidade com o entendimento de Coutinho subdivide-se 

em discriminação negativa ou positiva. A primeira corresponde ao tratamento 

desumano em desfavor de pessoas ou membros de determinados grupos, sendo 

que para que seja configurada tal discriminação deverá ser evidenciado o dano.  
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Em contraposição está a segunda, a discriminação positiva, que propaga 

a implementação de medidas protetivas, como forma de sanar as situações de 

desigualdades. Ela é também conhecida por “Ação Afirmativa”, que visa 

salvaguardar, mesmo que de maneira diferenciada, a individualidade do ser humano 

e de determinados grupo que apresentem características em comum (COUTINHO, 

2003).  

A reação discriminatória sobre a ideologia da beleza feminina, segundo 

Naomi Wolf (1992), é uma tentativa de controlar as mulheres, para assim fortalecer 

a coerção social, onde o mito da beleza tem por intento frustrar o poder em todos 

os níveis na vida individual da mulher. Dentre os elementos que condicionam o 

indivíduo a agir de forma discriminatória, Nunes destaca: 

 

A prática discriminatória tem raízes na reunião de componentes, 
geralmente difundidos por meio da escola, da família, da religião, dos 
meios de comunicação, do grupo social [...] e também pela cultura, 

principalmente no que tange ao racismo enraizado na sociedade, bem 
como pela mídia que utiliza de sua influência para discriminar padrões a 
serem seguidos, o que gera a repulsa a outros existentes na sociedade 

(2016, p. 95-96). 

 

Assim, a postura discriminatória tem a influência de vários fatores, a 

escolar, familiar, religiosa, cultural e os meios de comunicação, todos de uma certa 

maneira exercem domínio e instigam a obediência aos padrões estabelecidos no 

ambiente social. Sobre o aspecto cultural influenciar predominante a mulher, Wolf 

(1992. p. 76) esclarece que elas “foram isoladas do mundo, separadas umas das 

outras, tendo sua tradição submersa a cada geração, elas dependem mais do que 

os homens dos modelos culturais à disposição e tendem mais a serem 

influenciadas por eles”. 

Ao discutir o tema discriminação, é imprescindível mencionar o que ocorre 

nas relações de trabalho, em especial a mulheres, visto que, elas enfrentam muitos 

obstáculos para conquistar uma posição de destaque. De acordo com o 

entendimento de Nunes (2016) “uma das problemáticas acontece em virtude de sua 

aparência, onde a supervalorização da beleza sobrepõe o desempenho profissional” 

.De acordo, com a definição do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001, p. 

437) “beleza é a qualidade, propriedade, caráter ou virtude do que é belo, 

manifestação, característica de belo”. E, neste sentido, afirma Marques: 
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Conceituar beleza é algo extremamente difícil, pois varia de acordo com o 
tempo e as tendências, na sociedade [...] A preocupação com a estética 

tem variado de tempos em tempos, de civilização para civilização, no 
emprego de imagens com a criação do mito da beleza, que forma um 
conjunto de crenças [...] A criação da beleza imaginária persiste desde a 

criação da civilização humana até os tempos de hoje (2002, p. 99-103). 

 

Desta forma, a beleza está relacionada aos atributos físicos de 

determinado grupo social, que consideram pertinentes os padrões estipulados em 

conformidade com o contexto histórico e cultural que vivenciaram. De acordo com 

Wolf (1992, p. 15) “A beleza não é universal, nem imutável, embora o mundo 

ocidental finja que todos os ideais de beleza feminina se originam de uma Mulher 

Ideal Platônica”, vindo assim, a resultar na perca de sua identidade no momento em 

que condiciona a sua imagem ao ideal pré-determinado pelos padrões de beleza e, 

conforme o posicionamento de Sarah Pereira Cardoso: 

 

A imposição da imagem é discriminatória por não aceitar a diversidade 
estética que a realidade deveria contemplar, bem como por negar direitos 

de personalidade ao induzir as pessoas a alterar sua imagem e identidade 
para serem aceitas. Com fornecimentos dos aparatos para “ser belo”, 
aqueles que são diferentes do padrão estético são rechaçados e 

humilhados, como se fossem responsáveis pela aparência indesejada 
(2008, p.33).   

 

O ato de discriminar por razões estética, segundo disciplina Aldacy 

Rachid Coutinho (2007, p.10) é “preterir ou ofertar diferentes oportunidades a 

pessoas a partir de suas características pessoais e que não têm pertinência 

necessária com o desenvolvimento de atividades próprias do trabalho a ser 

prestado”.  

A admiração pela beleza passa a ser um problema, de acordo com Leá 

Elisa Silingowschi Calil (2007), quando se torna uma das condições para que o 

trabalhador consiga, mantenha ou progrida em seu emprego. Sobre a discriminação 

decorrente de fatores estéticos no ambiente de trabalho, assim preceitua de 

Rachid Coutinho: 

Toda e qualquer discriminação por fatores estéticos, tais como peso ou 
altura, marcas (decorrentes de acidentes, manchas, feridas, cicatrizes, 

queloides, queimaduras, piercings, tatuagem), aparência física (cabelo, 
barba, altura, cor da pele, beleza/feiura) ou doenças (diabetes, epilepsia, 
aids) desencadeiam efeitos no emprego, quanto à admissão, ao salário ou 

a decisão pelo rompimento do contrato de trabalho (2007, p.10).  
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No mercado de trabalho a discriminação está direcionada a mulher 

quanto a sua aparência, sendo que elas são vistas como se o excesso de peso, a 

altura, a presença de manchas e cicatrizes fossem sinônimos de falhas, quando na 

verdade são atributos pessoais que não atrapalham sua qualificação profissional 

(Nunes, 2016, p. 129-130). Sobre a necessidade de se estipular um modelo ideal de 

beleza, pontua Paola Odorizzi: 

 

Pode-se, portanto, afirmar que há um estereótipo de que ser belo é ser 

aceito, saudável e bem-sucedido profissionalmente. Na medida em que 
esse pensamento é parte da cultura da sociedade, as empresas passaram a 
buscar empregados dentro do padrão estético a fim de transmitir ao 

mercado consumidor uma imagem atraente e de sucesso. Mas não apenas 
por isso. Ser bonito é um quesito positivo simplesmente por ser contagiante, 
por demonstrar sucesso naquilo que faz (2008, p.34). 

 

Em consonância a este pensamento e, no intuito de complementar esta 

ideia, é pertinente mencionar o que afirma Nunes (2016), de que os atributos 

pessoais femininos como por exemplo: o peso, altura, cicatrizes e outras questões 

relacionadas a estética interferem nas decisões de contratação do empregador e 

são encarados como características negativas no ambiente de trabalho. 

O peso é um dos motivos de discriminação com maior ocorrência no 

ambiente de trabalho, pois a beleza é medida na proporção da magreza do 

indivíduo. Quanto menor for o nível de gordura no corpo, segundo os padrões 

estéticos estabelecidos pela sociedade, mais bonita esta pessoa será considerada. 

Ser obeso é sinônimo de desleixo e fracasso (ODORIZZI, 2008).  

A fabricação da beleza, de acordo com Denise Pasello Valente (2005), 

transforma o corpo em um objeto de trabalho exaustivo que se submete a situações 

sem reservas. A estrutura física torna-se um mecanismo que visa atingir o objetivo 

almejado para torna-se eficaz no alcance da satisfação pessoal. 

Sob a ótica de Odorizzi (2008), observa-se, que tal conjuntura está 

substancialmente direcionada as mulheres, que são obrigadas a ficarem magras e 

esbeltas, seguindo o padrão de beleza determinado pelas empresas contratantes, 

visto que o peso exerce grande influência em suas carreiras. Induz a um recurso 

apelativo por parte do empregador ao requisitar um modelo ideal a ser seguido. 
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Ademais, os que não seguem tais premissas são ignorados e considerados inaptos 

a obter sucesso profissional. E neste sentido, afirma Marques: 

O critério “gordo” não pode ser fator determinante para não empregar um 
indivíduo. Em funções em que não se exige aptidão física para 
desempenho da atividade profissional é inadmissível rejeitar um 

trabalhador por ele estar acima do peso ou por ser obeso (2001, p. 212). 
 

Posto isso, é compreensível o entendimento de Nunes (2016) de que a 

discriminação sem qualquer justificativa não é uma decisão correta, pois o peso 

não possui relação com a capacidade intelectual. E, quando determinada atividade 

exigir agilidade e rapidez, há que ponderar o serviço com as reais possibilidades 

do trabalhador, mas o que jamais se admite é a discriminação injusta que agrida a 

dignidade do empregado. 

Outra questão relevante a ser discutida são as cicatrizes, manchas e 

queimaduras, marcas corporais, que tendem a fomentar a discriminação. Segundo 

a afirmação de Sarah Pereira Cardoso (2008, p. 40/41), “ainda que não interfiram 

no resultado do trabalho, esses sinais na pele podem dar margem à discriminação 

pela estética em razão da aversão do próprio empregador ou do público 

consumidor”. Quanto as marcas no rosto, Marques (2002) afirma ser a parte mais 

expressiva do corpo e aquela que pode ser vista por todos e a cicatriz tende a 

causar uma aparência antiestética, provocando incômodo, repulsa e vexame”.  

A discriminação também pode acontecer em razão do estado de saúde, 

e sobre isto, assinala Nunes (2016) que pode acontecer em face de quem possui 

ou possuiu algum tipo de enfermidade, podendo ou não estar associado ao 

desenvolvimento de suas tarefa, e dentre as principais doenças a serem 

discriminadas estão o HIV, hepatite, hanseníase, câncer, psoríase, onde o receio 

do empregador se dá quanto ao contágio ou por razões estéticas. 

Impende esmerar que, o ato discriminatório, de acordo com as palavras 

de Odorizzi (2008) anteriormente restringiam-se a profissões de grande 

notoriedade, como por exemplo, modelos, artistas dos meios de comunicação, 

entre outros, atualmente, esta conduta permeia por todos os ofícios e tipos de 

trabalho, sendo direcionada  a qualquer pessoa esteticamente diferente, que não 

seja considerado belo de acordo com os moldes impostos na sociedade. 

A atitude discriminatória do empregador é constatada, quando a mulher 

não é avaliada pela competência e os conhecimentos adquiridos no decorrer dos 
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anos e sim, de acordo com a imagem que ela apresenta ao mercado de trabalho, 

que deveria ser analisada de maneira a preservar a sua dignidade. É necessário 

que exista uma ponderação por parte do empregador ao definir os critérios 

pertinentes para mantença do empregado no âmbito trabalhista, de maneira que 

esta relação seja harmoniosa e benéfica, respeitando os diretos fundamentais da 

mulher. 

 

2 OS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS EM FACE DA DISCRIMINAÇÃO  

 

A CF/88 elenca em seus artigos importantes princípios que assumem o 

papel de mecanismos norteadores dos interesses individuais e coletivos, de modo a 

permitir que os direitos e deveres sejam resguardados, garantindo, portanto, que 

existam condições necessárias para dignificar a vida das pessoas. Sobre isso, 

pontua Sérgio Pinto Martins: 

 

Os princípios inspiram, orientam, guiam, fundamentam a construção do 
ordenamento jurídico. Sob certo aspecto, podem até limitar o ordenamento 
jurídico, erigido de acordo com os princípios. Não são, porém, axiomas 

absolutos e imutáveis, pois pode haver mudança da realidade fática, que 
implica a necessidade da mudança da legislação, do Direito em face da 
realidade histórica em que foi erigido (2012, p. 63). 

 
Diante disso, verifica-se que os princípios têm por atribuição servir de 

embasamento para a obtenção de norma jurídica, de maneira que, modificam-se e 

adaptam-se de acordo com a realidade existente. As mudanças acontecem à 

medida que novos ideais surgem. Sob esta ótica, cumpre enfatizar as palavras de 

Maurício Godinho Delgado (2017, p.201) ao assegurar que “os princípios seriam 

elementos componentes da visão de mundo essencial que caracteriza as pessoas e 

grupos sociais, resultando de suas práticas cotidianas e sobre elas influindo”. 

É oportuno observar que os princípios transmitem valores e integram a 

essência vital para a construção de uma sociedade com ideais igualitários, de modo 

que seja acessível a todos que a compõem e permitam alcançar a solução de 

conflitos que possam surgir (NUNES, 2016). 

A CF/88 traz em seu bojo artigos essenciais para que sejam combatidas 

as diversas situações de discriminação, uma vez que, por intermédio dos princípios 

serão preservadas as garantias necessárias para a obtenção de uma vida mais 
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respeitável e justa.  Por esta razão é interessante analisar os princípios da dignidade 

da pessoa humana, igualdade e da não discriminação. 

Inicialmente, o princípio constitucional a ser apreciado é o da dignidade 

da pessoa humana, cuja a etimologia da palavra, de acordo com o Vocabulário 

Jurídico da Plácido e Silva (2014), provém do latim dignitas, significando virtude, 

honra, consideração; referindo-se à qualidade moral da pessoa sendo então, o 

sustentáculo para a alcance do respeito. A previsão legal se faz presente no artigo 

1º, inciso III, da CF/885, e sobre este prisma, enfatiza Martins:  

 
O princípio do respeito à dignidade da pessoa humana é hoje encontrado 
até mesmo na Constituição, como um dos objetivos da República 
Federativa do Brasil, como um Estado Democrático de Direito. Há de se 

respeitar a personalidade humana, como um direito fundamental (2012, p. 
66).  

 

A respeito disto, posiciona-se Nunes (2016) de que o princípio da 

dignidade compreende os direitos fundamentais, mesmo que não esteja 

regimentado no artigo 5° da CF/88, posto que não poderá ser ignorado ou excluído, 

em virtude de qualquer direito ou garantia exposto neste artigo, tendo que ser 

reconhecido como um direito fundamental. 

 Quanto a acepção do conceito de dignidade, Walber de Moura Agra 

(2018, p.155) explica que “foi sendo composto paulatinamente, fruto de diversas 

circunstâncias históricas, concretizando um dos principais direitos para a espécie 

humana. ou seja, ela foi construída aos poucos, na proporção em que, 

historicamente foram se modificando as ideologias de uma sociedade, até chegar na 

definição vigente. A esclarecer este princípio, elucida Flávia Bahia: 

 

Como unidade mais fundamental de valor do sistema jurídico, esse princípio 
universal funciona como paradigma, fundamento, limite e desiderato de um 

ordenamento jurídico, de um Estado e de uma sociedade aos quais confere 
legitimidade. Apesar de difícil conceituação, podemos compreender que o 
conteúdo do princípio diz respeito ao atributo imanente a todo ser humano e 

que justifica o exercício da sua liberdade e a perfeita realização de seu 
direito à existência plena e saudável (2017, p.119). 

 

                                                                 
5
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
III - a dignidade da pessoa humana; 
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Destarte, é notório compreender que o principio da dignidade da pessoa 

humana é uma atribuição inerente a todos os indivíduos e assume o dever precípuo 

de direcionar os caminhos necessários para que a sejam obedecidas as normas 

jurídicas. Conforme preleciona José Afonso da Silva (2002, p.109),”a dignidade é o 

valor constitucional supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais”. Para Nunes (2016, p. 35) “a dignidade constitui-se como orientação e 

todo ordenamento jurídico, incluindo os direitos fundamentais” e complementa que a 

interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais serão realizadas em 

consonância com o mencionado princípio.  

Ocorre que a dignidade é pessoal, e, neste sentido, não está subordinado 

às classes ou grupos sociais, no entanto, mesmo que coexista socialmente e seja 

garantida a dignidade em prol da coletividade, qualquer indivíduo é detentor da 

própria dignidade, tendo que resguardar a sua liberdade ante o Estado e o grupo 

social (NUNES, 2016). Já no que diz respeito a reciprocidade do princípio da 

dignidade da pessoa humana na sua relação com a seara trabalhista, salienta 

Orlando Teixeira da Costa: 

 

Ao falar de dignidade da pessoa humana quer-se significar a excelência que 
esta possui em razão de sua própria natureza. Se é digna qualquer pessoa 
humana, também é o trabalhador, por ser uma pessoa humana. É a 

dignidade da pessoa humana do trabalhador que prevalece os seus direitos, 
estigmatizando toda manobra tendente a desrespeitar ou corromper de 
qualquer forma que seja este instrumento valioso, feito à imagem de Deus 

(1999, p. 142). 
 

Nota-se que “este princípio garante ao trabalhador que sejam oferecidos 

recursos para que a mesma tenha uma vida digna e um ambiente de trabalho sadio” 

(NUNES, 2016, p. 46), assimila-se a este entendimento o que argui Marques (2002,  

p. 146) de que este preceito “serve de fundamentação ao julgador e de sujeição ao 

empregador, que visa a justa proteção dispensada ao trabalhador”. Por esta razão 

que, no âmbito trabalhista, as transformações devem ocorrer para atender as 

necessidades no decorrer do tempo com a intenção de valorizar a mulher e 

assegurar que sua dignidade seja respeitada. 
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O segundo princípio a ser exposto é o da igualdade, também conhecido 

como princípio da isonomia, tem previsão legal no artigo 5°6 da CF/88, e consoante 

a definição de Plácido e Silva (2014) este termo origina-se do latim aequalitas e 

consiste na semelhante amplitude, de tudo que aconteça entre coisas similares ou 

que apresente os mesmos requisitos. Do ponto de vista de Agra (2018, p. 209-210), 

“para que esse princípio possa ser usado, faz-se necessário que haja um forte nexo 

de semelhança entre os casos analisados, que só poderá ser utilizado no limite 

dessa igualdade”. Em referência a este princípio, preconiza Vicente Paulo e Marcelo 

Alexandrino:  

O princípio da igualdade determina que seja dado tratamento igual aos que 
se encontram em situação equivalente e que sejam tratados de maneira 
desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades. Ele obriga tanto o 

legislador quanto o aplicador da lei (igualdade na lei e igualdade perante a 
lei) (2017, p. 117). 

 

Acerca deste entendimento, é conveniente apontar as considerações de 

Coutinho (2003, p.16), sobre a desequiparação ante a qualquer critério de 

discriminação, em que, deve acontecer se “existir  uma correlação lógica  entre o 

fato diferenciador, residente nestas pessoas, e a igualdade de tratamento 

pretendida; tem que haver uma justificativa lógica, fundada em razão valiosa, tendo 

em vista o bem público”. Percebe-se, pois que devem ser observadas as 

circunstâncias que o princípio da isonomia é aplicado, especialmente quando 

existirem situações de tratamento diferenciado entre os indivíduos, onde a 

motivação para a prática deste ato seja legítima.  

No que concerne as relações trabalhistas, é relevante destacar a 

interpretação de Eneida Melo Correia de Araújo, quanto ao objetivo basilar do 

princípio da igualdade na proteção aos direitos da mulher: 

 

Deve-se entender que o princípio da igualdade comporta igual tratamento, 
as mesmas oportunidades, vedando as preferências que se traduzam em 
lesão à dignidade do ser humano; e esse princípio admite distinções, desde 

que sejam fundadas na razoabilidade, na ausência de arbitrariedade. O 
objetivo de alcançar uma proteção especial para o contrato de trabalho da 
mulher decorre de uma perspectiva que tem suas origens na luta pela 

igualdade. É que somente se pode considerar a existência da igualdade real 
entre os indivíduos quando conferida a algumas pessoas ou grupos de 
pessoas um tratamento mais favorável (2013, p. 49). 

                                                                 
6
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. 
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Á vista disso, repara-se que o princípio da igualdade proíbe qualquer 

situação que possa ocasionar algum malefício ao indivíduo, o tratamento 

diferenciado é permitido contanto que não aconteça de maneira arbitrária. No que 

diz respeito a mulher no âmbito laboral, a aplicação deste princípio surge para 

conceder garantias que contribuam para a obtenção de seus direitos e assim, as 

situações discriminatórias sejam evitadas.  

Logo, é possível alegar uma conexão entre o principio da isonomia com o 

princípio da não discriminação, este encontra-se disciplinado em importantes incisos 

do artigo 7° da CF/88. De acordo com Delgado (2017, p. 903) “o princípio da não 

discriminação seria, em consequência, a diretriz geral vedatória de tratamento 

diferenciado à pessoa em virtude de fator injustamente desqualificante”. Isto quer 

dizer que, tal princípio “veda o tratamento diferenciado a pessoa que desqualifique, 

exclua injustificadamente” (NUNES, 2016, p. 62). Na intenção de diferenciá-las, 

pontua Delgado: 

 

O princípio da não discriminação é princípio de proteção, de resistência, 

denegatório de conduta que se considera gravemente censurável. Portanto, 
labora sobre um piso de civilidade que se considera mínimo para a 
convivência entre as pessoas. Já o princípio da isonomia é mais amplo, 

mais impreciso, mais pretensioso. Ela ultrapassa, sem dúvida, a mera não 
discriminação, buscando igualizar o tratamento jurídico a pessoas ou 
situações que tenham relevante ponto de contato entre si. Mas não é, 

necessariamente, princípio de resistência básica, que queira 
essencialmente evitar conduta diferenciadora por fator injustamente 
desqualificante. A isonomia vai além, podendo seu comando igualizador 

resultar de mera conveniência política, cultural ou de outra natureza, sem 
comparecer, no caso, fundamentalmente para assegurar um piso mínimo de 
civilidade para as relações entre as pessoas (2017, p. 904). 

 

Verifica-se, pois, que o princípio da não discriminação vem a ser um 

desdobramento do princípio da isonomia, cuja finalidade está em impedir qualquer 

incidência de comportamentos reprováveis. Enquanto que, o princípio da igualdade 

apresenta uma proporção maior no que diz respeito as relações sociais, e tem o 

compromisso de ir além da censura às práticas discriminatórias, o intento é 

resguardar e propagar circunstâncias que promovam um bom convívio interpessoal. 

Neste sentido, é imprescindível relatar a atuação do princípio da não discriminação 

nas relações trabalhistas, e na opinião de Firmino Alves Lima: 
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As implicações deste princípio são muito importantes. Se por um lado, o 

princípio da não discriminação vem a proteger o trabalhador contra atitudes 
discriminatórias tomadas por seu empregador, por um lado, tal princípio 
limita o poder do empregador de contratar e dirigir a prestação laboral, 

proibição esta que decorre de obrigação constitucional imposta ao Estado, 
mas com sérios reflexos nas relações privadas (2006, p.151). 

 

Destarte, o princípio da não discriminação destina-se a proteção da 

dignidade da pessoa humana, de forma a afastar as situações em que possam 

eclodir em condutas discriminatórias em face do trabalhador, bem como delimitar os 

atos do empregador. Posto isto, é pertinente agregar as considerações de Américo 

Plá Rodriguez (2000) ao minuciar que o princípio de não discriminação propende a 

eliminar todas as particularizações que coloquem o empregado em condições de 

inferioridade ou que possa ocasionar malefícios. 

Dessa forma, entende-se que os princípios constitucionais são 

dispositivos primordiais para a preservação dos direitos da trabalhadora, com o 

propósito de garantir alicerces para uma vida digna e justa, assim como, criar 

mecanismos que possam combater qualquer circunstância de discriminação. 

 

3 OS LIMITES DO PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR E A POSSIBILIDADE 

DE REPARAÇÃO DE DANO 

 

A funcionária e seu empregador possuem uma troca recíproca de direitos 

e deveres, entretanto, o empregador possui o maior domínio sobre esta relação 

laboral, caracterizado pelo seu poder diretivo ao coordenar suas atividades. Sobre 

isso, Delgado apresenta sua definição: 

 

Poder diretivo (ou poder organizativo ou, ainda, poder de comando) seria o 
conjunto de prerrogativas tendencialmente concentradas no empregador 

dirigidas à organização da estrutura e espaço empresariais internos, 
inclusive o processo de trabalho adotado no estabelecimento e na empresa, 
com a especificação e orientação cotidianas no que tange à prestação de 

serviços (2017, p. 751). 

 

Vê-se que o poder diretivo consiste no agrupamento de atribuições 

relacionadas ao controle estrutural das dependências internas do estabelecimento, 

bem como a metodologia de trabalho utilizada para comandar as atividades 

laborativas da empresa. Para Martins (2012, p. 216) “o poder de direção é a forma 
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como o empregador define como serão desenvolvidas as atividades do empregado 

decorrentes do contrato de trabalho”. 

Sobre a relação de emprego, aduz Carla Teresa Martins Romar (2018, 

s.p.) “se baseia no nexo entre empregador e empregado, caracterizado pela 

prestação pessoal de serviços, de forma não eventual e subordinada, mediante o 

pagamento de salário”. Tais elementos característicos encontram-se dispostos nos 

artigos 2°7 e 3°8 da Consolidação das Leis Trabalhistas. E de acordo com Delgado 

(2017), são imprescindíveis, pois a ausência de um destes critérios não configuraria 

nesta relação entre a empregada e o empregador. 

Dentre eles, a subordinação vem a ser um dos componentes mais 

relevantes, pois “ao ser contratado, o empregado transfere para o empregador o 

poder de direção sobre seu trabalho, passando a ser a ele subordinado. Assim, 

estrutura-se a relação jurídica” (ROMAR, 2018, s.p.). Em conformidade a este 

pensamento, Vólia Bonfim Cassar (2016) salienta que a subordinação é o dever de 

obediência da empregada, onde há aplicação de regras, orientações e normas 

estipuladas pelo empregador, inerentes ao contrato de trabalho, desde que legais e 

não arbitrárias.  

É oportuno elucidar que o poder concedido ao empregador é limitado, ou 

seja, os comandos repassados as funcionárias não podem ultrapassar o que está 

previsto em lei, tampouco ferir a dignidade da empregada. Acerca desta temática, 

depreende Nunes: 

 

O poder de direção é um direito fundamental do empregador, mas os 
empregados também possuem direitos fundamentais que devem ser 
protegidos. Por este motivo, diante da possibilidade de colisão entre os 

direitos fundamentais do empregado e do direito fundamental do 
empregador, qual seja o poder diretivo, devem ser analisados com 
razoabilidade tais direitos para que se chegue a um ponto de equilíbrio 

(2016, p.116-117) 

 

Nesta senda, compreende-se que o poder de direção do empregador é 

um direito nato na relação laboral, desde que não ofenda a integridade da 

empregada, estabelecendo-se um equilíbrio para ponderar as prerrogativas de 

                                                                 
7
 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.  
8
 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual 

a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
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ambos. Conforme preceitua Barros (2016, p. 387) “o exercício do poder diretivo, 

como se infere desta ultima vertente, possui limites externos, impostos pela 

Constituição, por outras leis, pelos contratos, pelas normas coletivas e um limite 

interno que deverá ser exercido de boa-fé e de forma regular”.  

A CF/88 anuncia nos incisos do artigo 5°9 algumas situações em que o 

poder diretivo é delimitado, onde não é permitido:  discriminar a trabalhadora; obrigá-

la a fazer ou não fazer senão em virtude de lei; submetê-la a tortura e a tratamento 

desumano ou degradante; bem como violar a sua intimidade, honra, imagem e vida 

privada. De acordo com Delgado (2017) esse regramento cria uma barreira no poder 

controlado pelo empregador, considerando ilegal qualquer medida que possa 

cercear ou agredir a dignidade de quem trabalha.  

Em referência ao contrato de trabalho, Romar (2018) certifica que o poder 

disciplinar do empregador pode origina-se na relação contratual, que irá determinar 

as sujeições da empregada as ordens estabelecidas pelo empregador, todavia, esta 

obediência deve envolver somente as obrigações quanto a prestação de serviço e 

enquanto durar a vigência do contrato.  

Quanto a elaboração do regulamento para dirimir os direitos e obrigações 

da empregada e o empregador, Martins (2012) afirma que deve ser respeitado o que 

está disposto na CF/88 e em outros dispositivos legais, desde que não contrariem as 

normas de proteção a trabalhadora, bem como não poderá conter qualquer tipo de 

discriminação, haja vista a garantia do princípios da igualdade e demais direitos 

adquiridos pelas funcionárias, onde o empregador não poderá realizar modificações 

em suas cláusulas para satisfazer somente os seus interesses. Com referência a 

conduta discriminatória por parte do empregador, é válido ressaltar as palavras de 

Nunes:  

Qualquer tratamento diferenciado que vise a excluir o empregado, ou 

mesmo diferentes critérios de seleção por motivos injustificados, como a 
estética que não seja este fator um critério próprio da atividade a ser 
desenvolvida, é ilícito e um limite ao poder de direção do empregador (2016, 

p.177) 

 

                                                                 
9
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;  
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;  
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;    
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Deste feita, na hipótese de acontecer qualquer episódio que discrimine a 

empregada, seja para desqualifica-la ou mesmo que seja tratada de forma 

diferenciada no processo seletivo, por conta da estética, desde que esta não seja 

um requisito inerente a atividade a ser realizada, importará em ato ilícito e limitativo 

ao empregador.  

Insta enaltecer que a respeito da discriminação no ambiente de trabalho, 

em especial, quanto a aparência física da mulher, pode caracterizar assédio moral, 

pois, de acordo com o posicionamento de Coutinho (2003) o constrangimento 

praticado pelo empregador é um desrespeito a sua integridade, que podem 

acarretar em danos muito graves a sua saúde emocional e física. O ambiente 

impositivo do empregador tende a provocar indícios desfavoráveis nas relações 

trabalhista, visto que a mulher ao ter sua dignidade violada, desperta sentimento 

de insegurança e desconforto quanto as atividades que exerce, a confiança entre 

contratante e contratado é rompida. A respeito do assédio moral, Delgado, assim 

conceitua: 

 

Define-se o assédio moral como a conduta reiterada seguida pelo sujeito 
ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, 

por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao 
enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de 
tensão ou desequilíbrio emocionais graves (2017, p. 734). 

 

Assim, conforme salienta Barros (2016, p. 607) “o assédio moral no 

trabalho é um fator de risco psicossocial, capaz de provocar danos à saúde da 

vítima, podendo ser considerado como doença do trabalho”. Situações estas, que 

em sua maioria, são geradas pela instabilidade que a empregada possui quando 

labora em um ambiente de trabalho hostil e discriminatório. Os efeitos do processo 

de violência moral que acomete o trabalhador são perceptíveis pelo surgimento ou 

agravamento de doenças geradas pelo sofrimento psíquico, como por exemplo: 

depressão, distúrbios psicológicos, hipertensão, que resultam em alguns casos na 

tentativa de suicídio, fato também conhecido por bulicídio (COUTINHO, 2003).  

Neste diapasão, a conduta discriminatória enseja em diversos aspectos 

negativos para a empregada, que tem a sua saúde emocional e física abaladas por 

situações degradantes no ambiente de trabalho, que tendem a refletir 

significativamente em seu convívio familiar e social, levando-o a tomar atitudes 
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extremas, ocasionando assim, em danos irreparáveis. Sobre a possibilidade de 

responsabilização em face do empregador, Maria Aparecida Alkimin e Grasiele 

Augusta Ferreira do Nascimento (2016, p. 182) consideram que: 

 

A prática discriminatória em razão da estética viola o dever moral e jurídico 
de respeito e consideração ao próximo, caracterizando violação ao contrato 
de trabalho e às normas de tutela à personalidade, gerando na órbita 

trabalhista a rescisão contratual por justa causa imputada ao empregador, 
com as consequências trabalhistas rescisórias e indenizatórias peculiares à 
hipótese, além de caracterizar, na órbita civil, ato ilícito e, como tal, causa 

dano de natureza civil à vítima dessa modalidade de discriminação, 
sujeitando-se o autor do ato discriminatório à responsabilização por dano 
moral e material (2013, p 16). 

 

Assim, quando houver violação a integridade da funcionária no âmbito 

trabalhista por ato desrespeitoso do empregador, em consequência da aparência 

física, poderá haver a rescisão indireta do contrato por justa causa contra o 

empregador, bem como, a reparação civil em razão dos prejuízos decorrentes da 

postura inapropriada do empregador. Tais garantias encontram respaldo legal, no 

artigo 5°, inciso XLI10, da CF/88 e nos artigos 18611 e 92712, ambos do Código Civil. 

Com a vigência da Lei n° 13.467/2017, que trata da Reforma Trabalhista, 

Romar (2018) confirma que foram constituídas diretrizes próprias para a reparação 

de danos de natureza extrapatrimonial advindas da relação de trabalho, onde os 

artigos 223-A13 e 223-B14, são dispositivos a serem utilizados em situações oriundas 

de ação ou omissão que sucedam ofensa moral. 

Um exemplo relevante a ser mencionado, que demonstra a incidência de 

discriminação estética no ambiente de trabalho, aconteceu no processo movido por 

uma funcionária, vendedora da Loja C&A, em Curitiba - PR, que fora demitida por 

não ser considerada apta a exercer suas funções em virtude de ser taxada de “feia 

“ e “velha”, de acordo com os padrões estabelecidos pela empresa, que alegava 

ser a vendedora “bonita do pescoço para cima, e do pescoço para baixo era feia”. A 

                                                                 
10

 XLI - A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;  
11

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.  
12

 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
13

 Art. 223-A.  Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação 
de trabalho apenas os dispositivos deste Título.  
14

 Art. 223-B.  Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral 

ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação 
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trabalhadora recebeu de indenização a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

por danos morais e a decisão foi da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. DISCRIMINAÇÃO PELA 

IDADE E PADRÃO DE BELEZA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, V E X, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 159 DO CC, 818 DA CLT E 333, I, DO CPC. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal Regional, ao 

manter a procedência do pedido de indenização por dano moral, entendeu 

que a reclamante, a quem competia o ônus de provar os fatos alegados na 

petição inicial, desincumbiu-se de seu encargo probatório, uma vez que 

logrou demonstrar que sua dispensa se dera por ato discriminatório da 

reclamada. Incólumes, pois, os artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC.2. 

Ademais, evidenciados os requisitos necessários à caracterização da 

responsabilidade civil da reclamada, não há como se concluir pela 

propalada ofensa aos artigos 5º, V e X, da Constituição Federal e 159 do 

CC, os quais permanecem ilesos.3. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. 

(TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM RECURSO DE REVISTA: 1712940-38.2000.5.09.0009, Relator: 

Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 03/09/2008, 7ª 

Turma, Data de Publicação: DJ 12/09/2008). 

Outro caso semelhante aconteceu como uma funcionária que foi impedida 

de entrar pela porta da frente do prédio onde trabalhava por de acordo com a 

empregadora não atender aos padrões de beleza condizente com os moradores do 

bairro do Leblon, no município do Rio de Janeiro. O processo ajuizado deu parecer 

em favor da empregada, por considerar ofensiva o comportamento da empregadora, 

resultando na indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), a decisão foi da 7a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região. 

 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISCRIMINAÇÃO DE SEXO, DE 
CLASSE SOCIAL E CONTRA TRABALHADORAS TERCEIRIZADAS. 

DISCRIMINAÇÕES SOBREPOSTAS. ATOS ABUSIVOS DIRIGIDOS ÀS 
TRABALHADORAS TERCEIRIZADAS. PROIBIÇÃO DE SAÍDA PELA 
PORTA PRINCIPAL DA TOMADORA DE SERVIÇOS. COISIFICAÇÃO DA 

MULHER: ESTABELECIMENTO DE PADRÃO DE BELEZA 
"CONDIZENTE COM O BAIRRO DO LEBLON" - RJ. ATOS QUE VIOLAM 
O DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS 

GRAVES. 1. A indenização por dano moral foi elevada à modalidade de 
garantia constitucional em face da violação aos direitos fundamentais, 
reparando todos os agravos à pessoa humana (art. 5º, incisos IV e V 

CRFB), com singular tutela aqueles que ocorrem nas relações de trabalho, 
merecedores de uma justiça especializada para conhecê-los e apreciá-los 
(art. 114, inciso VI, CRFB). 2. No caso em tela, o acervo probatório não 

deixa dúvidas acerca do tratamento discriminatório praticado pela 
tomadora de serviços. A proibição de sair pela porta da frente, por não 
estarem à altura de suposto padrão de beleza condizente com o bairro do 



19 
 

 

Leblon - RJ, fere não somente as trabalhadoras terceirizadas, entre elas a 

reclamante, por sua condição de mulher e por sua origem social, em total 
afronta à ordem internacional, bem como às disposições constitucionais e 
legais brasileiras, mas também às mulheres em geral, coisificadas e 

julgadas por sua aparência e classe social. 3. A indenização fixada pelo 
Juízo a quo, consistente em R$50.000,00, revelou-se adequada, pelo que 
não merece ser reduzida. Recursos conhecidos e não providos.  

(TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO – RECURSO 

ORDINÁRIO: 00107089620155010013 RJ, Relatora: Sayonara Grillo 
Coutinho Leonardo da Silva Data de Julgamento: 04/07/2016, Sétima 
Turma, Data de Publicação: 14/07/2016) 
 

Desta forma, considerando os julgados trazido acima, entende-se ambas 

as funcionárias foram destratadas por não atenderem aos padrões estéticos exigidos 

pelas empresas contratantes, que assim apresentaram condutas discriminatórias e 

em face destas posturas e do amparo legal a elas constituída, os processos foram 

julgados procedentes. 

Nota-se que não há previsão legal que caracterize especificamente a 

discriminação estética feminina no âmbito trabalhista, onde há necessidade que seja 

atribuído o que dispõe o artigo 8°15 da CLT, que preceitua a hipótese de empregar o 

uso da analogia, jurisprudência, princípios, normas, direito comparado, dentre 

outros, nos casos concretos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A mulher para demonstrar que tem aptidão para exercer seu trabalho 

precisa se sobressair em vários aspectos, pois ela é avaliada por empregadores que 

condicionam a imagem feminina em posição inferior à dos homens, por isso são 

consideradas inaptas a exercer determinadas atribuições. Nota-se que o ambiente 

de trabalho pode ser cruel para as mulheres, visto que, elas enfrentam muitos 

obstáculos para conquistar uma posição de destaque.  

Uma das problemáticas acontece em virtude de sua aparência, onde a 

supervalorização da beleza sobrepõe o desempenho profissional. A funcionária é 

                                                                 
15

 Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 

princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com 
os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe 
ou particular prevaleça sobre o interesse público. 
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julgada pela maneira como se apresenta, pelas suas características pessoais, como 

por exemplo o peso, marcas de expressão, cicatrizes, o cabelo, a altura, fatores que 

não suprimem seu potencial para exercer suas funções com qualidade e dedicação. 

A discriminação estética vem a ser uma avaliação precipitada que tende a 

violar a integridade, que resulta no desrespeito de sua condição feminina. Tal ato 

acontece pela conduta injusta e impositiva do empregador. Entretanto, a CF/ 88 

prevê em seus artigos dispositivos legais que visar a preservação de dignidade da 

trabalhadora, bem como combater as situações de discriminações que esta possa 

sofrer no ambiente de trabalho. A prática discriminatória configura em ato ilícito e de 

acordo com a disposição da CF/88, do Código Civil é possível proceder a 

responsabilização do dano em face do empregador. A vigência da Reforma 

Trabalhista trouxe a definição da reparação do dano de natureza extrapatrimonial, 

decorrendo assim, em mais um instrumento viabilizador de direitos. 

Contata-se, pois, que não existe previsão legal quanto a questão de 

discriminação estética, em conformidade com o artigo 8° da CLT, as decisões dos 

tribunais, poderão basear-se em jurisprudências, costumes, normas e princípios, e 

tantos outros que visem a garantia e preservação dos direitos de mulher nas 

relações trabalhistas. 

Quanto a análise das decisões do Tribunal Superior do Trabalho e do 

Tribunal Regional do Trabalho da 1° Região, mencionadas no presente trabalho, 

compreende-se que o posicionamento dos respectivos tribunais foram favoráveis a 

conceder indenizações as funcionárias que foram discriminadas em razão de sua 

aparência física, no intuito de reparar os danos emocionais, psicológicos e físicos, 

bem como responsabilizar o empregador para que as posturas preconceituosas 

sejam refutadas. 

Diante desta atual realidade, faz-se necessário a elaboração de leis, bem 

como de estudos mais aprofundados que tratem especificamente do assunto da 

discriminação estética no ambiente laboral, para assim, poder proporcionar mais 

segurança à mulher quanto ao seu desempenho profissional e para preservar as 

suas garantias pessoais. 
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